
                                                               Hálózatok 

1. Mi a hálózat előnye és hátránya?       

20 évvel ezelőtt még úgy gondolták a számítástechnikai szakemberek, hogy 

a leghatékonyabb alkalmazási módja a számítógépeknek az , ha ún. 

számítóközpontokat hoznak létre. Az ebben levő nagyteljesítményű számítógép 

dolgozza fel a legkülönbözőbb helyekről érkező adatokat, és utána 

a feldolgozott adatok visszakerülnek az eredeti helyre. Célszerűbb az a 

megoldás, hogy ezt a munkát önállóan működő, de egymással összekötött 

számítógépek végezzék el. Ezeket a rendszereket nevezzük számítógépes 

hálózatnak. A számítógépek így megoszthatják egymás között a szoftver 

erőforrásokat és a hardver erőforrásokat ( háttértár, nyomtató stb. ), 

lehetőségük van elektronikus levelezésre és információcserére. A hálózatba 

kapcsolt számítógép ki van téve az adatlopás és a vírusfertőzés veszélyének.  ( 

LAN -   helyi hálózat, ami általában  egy intézményen belül működik.) 

 

5. Mi az Internet?     

6. Mi az IP cím?        

7. Mi a feladata a DNS szervernek? 

Az Internet egy világméretű számítógép hálózat, mely kisebb hálózatok 

ezreinek összekapcsolódásából áll össze, hálózatok hálózata, mely adatok 

továbbítását teszi lehetővé az egész világon. Az Internetre a felhasználók 

egyénenként, vagy egy helyi hálózat tagjaként kapcsolódhatnak. Az egyén és 

a helyi hálózatot üzemeltető szervezet valamilyen internetes szolgáltatóval van 

kapcsolatban.  Az internet szolgáltató biztosítja az összeköttetést.  

Az Interneten minden egyes hálózati csatlakozókártyát (gépet) egy cím 

azonosít, amelynek segítségével hivatkoznak egymásra a hálózat tagjai - ez az 

IP cím és számokból áll (32-jegyű bináris szám pl. 192.168.159.228 nyolcas 

csoportokban decimális számra átírva). Mivel a sokszámjegyű számokat nehéz 

fejben tartani, kidolgoztak egy szimbolikus címzési rendszert, melyben minden 

gép nevet kap - ez  a domain név. A domain neveket  és a megfelelő IP 

számokat  az interneten lévő DNS szerverek tartják nyilván. Ezek végzik 

a nevek és a címek egymáshoz rendelését is. A nevek  és IP címek kiosztását 

nemzetközi és országos szervezetek ellenőrzik és biztosítják.   

216.58.201.110 

 

8. Milyen internetes szolgáltatásokat ismerünk? 

A legelterjedtebb internetes szolgáltatások : 

a. FTP – olyan internet szolgáltatás, mellyel az Internet egyik gépéről 

állományokat másolhatunk egy  másikra.  



b. Elektronikus levelezés ( E-mail ) -  üzeneteket küldhetünk személyek részére, 

ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy az üzenethez (levélhez)  csatoljunk 

egyéb állományokat is. Személyesebb változata a chat -  a beszélgetésbe 

bekapcsolódók szinte azonnal megkapják az üzenetet. Multimédiás változata pl. 

az elektronikus konferencia. 

c. WWW( World Wide Web ) – információs lapokból, oldalakból áll, melyeken 

szöveg mellett rajz, kép, hang, digitális videofilm is lehet. Ezek a lapok 

úgynevezett Web szervereken vannak  tárolva.  Egy lap bizonyos részeire 

kattintva ( szóra, képre ) újabb lapra ugorhatunk. Ezt  élőkapocsnak - linknek 

nevezzük. A www-n való adatkeresés ( szörfözés ) böngésző  program ( browser) 

használatával   oldható meg  kényelmesen  pl. Internet Explorer, Mozzilla, 

Chrome  stb.. 

 

9. Magyarázd meg röviden, mit nevezünk Web 2.0-nak! 

Web 2.0 - feltölthető világ  

A  Web 2.0-ban nem kell különösebb tudás ahhoz, hogy valamilyen tartalmat 

feltölthessünk, minden letöltő feltöltővé is válhat. A régi oldalak statikusak 

voltak, egyszer felvittek rá tartalmat, amit aztán a böngészők megnézhettek. A  

Web 2.0-ban online közösségi élmény részesévé lesz a felhasználó és gyakran 

kerül olyan helyzetbe, hogy felhasználóból tartalomszolgáltatóvá lép elő. A 

képernyő előtt ülve zajlik a társasági élet, az online közösségi hálózatnak (pl.  

facebook) köszönhetően, miközben Wikipédia-szócikkek, blogok formálódnak, 

digitális képeket tárolják vagy teszik közkinccsé és a YouTube-on nézik 

a videókat. E tevékenységek egyre természetesebbé válnak, a tartalomformáló, 

webalakító tevékenység ellenére sem válik valaki webprogramozóvá, mezei 

végfelhasználó marad.  

 

 

10. Mi a protokoll? 

A hálózat kialakításához először is létre kell hozni a fizikai kapcsolatot 

a számítógépek között. Ehhez szükség van a gépekben hálózati kártyára és 

valamilyen vezetékekre a gépek között. A hálózat igénybevételéhez 

telepítenünk kell a megfelelő szoftvert és el kell végezni a hálózati 

beállításokat. A hálózatba kötött számítógépek akkor képesek kommunikálni 

egymással, ha valamilyen közös nyelvet „beszélnek“. Ezt a közös nyelvet 

nevezzük protokollnak. Az internetre kötött számítógépek egyik közös nyelve 

pl. a TCP/IP. 

 


